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CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO A
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E
TURISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

--"""'-'MuNiê7PIO'-DE ARARAlPB, FAZ SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu

~ sanciono a seguinte LEI:

Fica instituído no âmbito do Município Arara, Estado da Paraíba, o

Programa Municipal de Incentivo a educação. cultura, esportes e turismo.

São objetivos do programa de incentivo a educação, cultura,

esportes e turismo, promover e consolidar a educação, cultura. esportes e turismo

como direito social guiado pelos princípios da democratização e inclusão social,

valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multidisciplinaridade

das ações esportivas, educacionais, culturais e turísticas.

A promoção e o incentivo do desenvolvimento da educação,

cultura, esportes e turismo se darão por meio de:

I. criação de programas, projetos e eventos educacionais, esportivos,

culturais e turísticos nas diferentes modalidades, bem como programas de

lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos. pessoas com

deficiência e pessoas com necessidades especiais;

11. apoio a iniciativas que tenham como objetivos a valorização da educação,

cultura, esportes e turismo;

RUA GAMA ROSA, S/N - CENTRO - ARARAlPB - CEP: 58396-000 I TELEFONE: (83) 3369 -1037



, ' ESTADO DA PARAíSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ W 08.778.755/0001-23

111. uso dos equipamentos públicos elou privados de nosso território (escolas,

unidades de saúde, autarquias, empresas);

IV. criação de condições para construir, reformar, implantar, ampliar, adaptar e

modernizar a infraestrutura existente no Município dentre as escolas,

ginásios, piscinas, campos, praças, pista de atletismo e outros

agrupamentos, alem de parques e jardins, garantindo a articulação entre as

entidades privadas e as três esferas do governo;

A promoção e o incentivo do desenvolvimento da educação,

cultura, esportes e turismo darão por meio das seguintes vertentes:

I. patrocínio de equipes, coletivos e atletas que participem de competições

municipais, estaduais, nacionais e internacionais;

11. patrocínio a eventos e quaisquer iniciativas para o desenvolvimento da

educação, cultura, esportes e turismo

111. premiações esportivas e culturais provenientes de competições;

IV. concessão de bolsas de manutenção para artistas, atletas, equipes e

bolsas de especialização para treinadores;

V. custeio de despesas de viagens em competições;

VI. apoio à realização de competições no âmbito municipal;

Art. 5°- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal financiar as vertentes

de promoção definidas no art° 04 desta Lei, de acordo com os valores socilitados e

requerimentos aprovados mediante a análise e parecer da Secretaria Municipal de

Educação e Cultura.
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Art. 6°- Para obtenção de financiamento do Programa Municipal de

Incentivo a educação, cultura, esportes e turismo, as pessoas físicas ou jurídicas

deverão satisfazer as seguintes condições:

I. apresentar requerimento à Secretaria Municipal de Educação e Cultura,

explicitando objetivos, recursos financeiros e humanos envolvidos, para

fim de verificação do valor do financiamento;

11. ficaram isentas de apresentação de requerimento as premiações

provenientes de competições;

Art. 7° - A conceção de recursos do Programa Municipal de Incentivo a

educação, cultura, esportes e turismo, dar-se-a mediante a suficiencia de recursos

financeiros, mediante análise do parecer da Secretaria de Educação e Cultura, sendo

proferida a decisão pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8°- Os beneficiados por esta Lei deverão divulgar, obrigatoriamente, o

apoio institucional da Prefeitura de Arara/PB.

Art. 9°- As pessoas físicas e jurídicas beneficiárias de recursos repassados,

para financiamento de projetos e/ou eventos deverão prestar contas a Prefeitura

Municipal de Arara no prazo de 60 dias a partir da conclusão do projeto e/ou evento.

I. Fica isento da prestação de contas as bolsas, patrocínio de equipes,

custeio e premiações contantes no art 04° desta Lei;

11. Fica isento da prestação de contas citada no caput deste artigo, aqueles

que receberem quantia inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ;

Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 110 - Revogam-se as disposições em contrário.

Arara, 01 de fevereiro de 2018

José Ailt n Pereira da Silva
Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB
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MENSAGEM N° 004/2018 Em 01 de fevereiro de 2018.

Ao Exmo Senhor

Ver. Luiz Silva Dos Santos

DO. Presidente da Câmara Municipal de AraralPB

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação de V. Exa, Projeto de Lei que tem por

criar o programa de incentivo a educação, cultura, esportes e turismo.

Este Projeto de Lei visa o financiamento de Projetos, Bolsas, Eventos e

premiações ligadas a áreas de impacto social do nosso município.

Deste modo, é imprescindível a aprovação do presente projeto de lei como

medida indispensável a promoção e o incentivo do desenvolvimento da educação,

cultura, esportes e turismo, através da criação de programas, projetos e eventos

educacionais, esportivos, culturais e turísticos nas diferentes modalidades, bem como

programas de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, pessoas com

deficiência e pessoas com necessidades especiais.

São essas as motivações que ensejaram o envio do Projeto de Lei que, estou

certo, será recepcionado por esta Casa Legislativa.

Renovo à V. Exa e dignos pares nossos protestos de apreço e consideração.

Arara, 01 de fevereiro de 2018

José Ai! n Pereira da Silva
Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB
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Luiz va dos Santos
Vereador/Presidente

~~~~,
fose Jailson de SOusa

VereadorNice-Presidente

III tIW &lltiU lltl~l~
Maria do Carmo Simplício da Silva

Vereadora

~Ednaldo Fernandes de Almeida
Vereador

A~{1p~~
Anésio Deodônio Moreno

Vereador

ereador/Secretário

~~e~l~Erizonaldo Chianca De Me eiros
Vereador

~~~*Jc;sinaldoClementino da Silva
Vereador

Marly Pereira de Morais
Vereadora

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA AO
PROJETO DE LEI 004/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL, QUE CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTES E TURISMO.

NA g~ C1Q'h.c5U-?\iP'==-J SESSÃO ORDINÁRIA, DO PRIMEIRO
PERíODO REGIMENTAL, NO PRIMEIRO BIÊNIO (SEGUNDA SESSÃO), DA
14a (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA, REALIZADA EM c::2 <§: DE
á~ DE 2018.
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